
Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 
 

Rīgā 2020. gada 6. novembrī (prot. Nr. 69 2. §) 

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, 

kā arī pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 

1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo 

daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās 

drošības likuma 3. panta otro daļu, kā arī lai samazinātu atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā 

līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību: 

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. 

aprīlim. 
 

Saskaņā ar MK rīkojumu līdz 6.februārim tiek pagarināti iepriekš noteiktie 

ierobežojumi. Pārtraukta sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise 

iekštelpās. Ārtelpās paliek esošais regulējums (tai skaitā arī attiecībā uz profesionālās ievirzes sportā 

un interešu izglītības sportā programmu īstenošanu) –  joprojām vienā treniņgrupā vienlaikus 

organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 personas (neieskaitot sporta speciālistus un sporta 

darbiniekus), kā arī nedrīkst izmantot ģērbtuves. 

Precizēts regulējums āra slidotavu darbībai (precizējums 5.2. apakšpunktā – aizliegti 

saimnieciskie pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā slidotavās 

(iekštelpās). Ierobežojumi noteikti sporta inventāra nomai, kas nav atļauta iekštelpās. 

Vēršam uzmanību – āra slidotavā fiziskās aktivitātes attiecināmas uz organizētām aktivitātēm, 

atbilstoši noteiktajiem pasākumiem epidemioloģisko nosacījumu ievērošanai.  Ar aktivitāšu organizēšanu 

jāsaprot, piemēram, attālināta pieteikšanās uz konkrētā laiku (plkst.), plūsmu norobežošana – personu 

ierašanās un došanās prom pa atšķirīgām piekļuves vietām, slidu uzvilkšanai paredzētajās vietās 

nodrošināt noteiktās distances, kā arī par slidotavas darbību atbildīgo personu (īpašnieku, 

apsaimniekotāju, u.c.) uzraudzība par jebkuru procesu drošu norisi. Līdzīgi atbilstoši epidemioloģisko 

prasību ievērošanas pasākumi tiek nodrošināti  arī dabas takās vai slēpošanas kalnos. 

Piedāvājot publiskos pakalpojumus, kurus izmanto liels cilvēku skaits, pakalpojumu sniedzējiem 

ir ieteicams rūpīgi izvērtēt pakalpojuma sniegšanas pamatotību, iespējamos ieguvumus un riskus. 

Vienlaicīgi publisko pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro MK noteikumos Nr. 360 par "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteiktais. 

Jebkura prasību neizpilde un risku nepietiekama vadība var būt par iemeslu, lai Izglītības 

un zinātnes ministrija un valdība kopumā pārskatītu noteiktos izņēmumus. 
 

Ar MK rīkojumu var iepazīties tīmekļvietnē:  

 

 https://www.vestnesis.lv/op/2021/14A.2 
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